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Baisios vėtros pietuose.
21 d. kovo baisiausia vėt

ra siautė pietuose ir nekurto
se vakaru valstijose. Nuo 
tos vėtros nukentėjo dauge
lis miestu ir geležinkeliu. Su
žeistu ir užmuštu žmonių yra 
keli šimtai. Vietiniai žmo
nės nepamena, kada buvusi 
taip baisi vėtra. Alabamos 
valstijos miestai Thomasville 
ir Lower veik visiškai nu
šluoti. Vėtra palietė India
ną, Tennessee, Ohio, Michi
gan, Louisaną, Texas ir va
karu Pennsylvaniją.

Texe suardyta daugybė 
namu. Tūkstančiai svieto 
likosi be pastogės. Louisia- 
noj su daugeliu miestu per
traukta susinešimai.

Numirė prezidentas.
Mirė Hondaras (republika 

centr. Amerikoj) preziden
tas Manuel Bonilla. Jisai tu
rėjęs 70 metu amžiaus.

[statymai prieš madas.
Turbūt, dar svietas nebu

vo girdėjęs apie tokius įsta
tymus, apie kokius svajoja 
Ohio valstijos atstovai. Vie
nas atstovas įnešė billiu, ku
rtame smulkiai apkalbama, 
kokius drabužius galima siū
ti, kad nevesti vyrus į pa
gundą. Billiuj kalbama net 
apie pančekas ir kitus tam 
panašius dalykus.

Tikrai jau neturi ką veikti 
tie ponai mūsų valstijų legis
late rose.

New Yorko valstijos legis
lation įnešta billius, kad ir 
moterįs toj valstijoj galėtu 
būti policistais. Jos turėtu 
turėti nuo 30 iki 40 metu.

Išpradžiu ju skaičius turi 
siekti 20, o paskui, jeigu 
bus reikalas, tą skaičių gali
ma bus padidinti.

Areštavo 30 padegėjų.
Chicagoje eina smarkus a- 

reštai tarp padegėju trusto. 
19 d. kovo areštuota 30 žy
miu padegėju. Jie padegda
vo namus, kad paskui gavus 
apdraudą.

Padegėju trustas viduti
niškai turėdavęs per metus 
kokius 2 milijonu dol. pelno.

Ligišiol suareštuota apie 
180 trustininku, vis garsiu 
vyru. Tarp padegėju esama 
biznierių, kuriems jau nega
na buvo legališko pelno.

Tarifo revizija
Kongresas, kuomet tik

sai susirinks Washingtone, 
tuojaus imsis už svarstymo 
tarifo reikalu.

Wilsonas sakosi vesiąs 
smarkią kovą su trustais. 
Pagyvensime pamatysime.
Iš Parcel Post yra nauda.

Neseniai įvesta Suvienyto
se Valstijose Parcel Post at
nešė pelną. Dabar valdžia 
stengiasi numažinti siuntinė
jimo lėšas ir padidinti siun
tiniu svarumą iki 15 svaru.

Kiek tai būt naudos, kada 
valdžia paimtu į savo globą 
geležinkelius, kasyklas, dirb
tuves ir kitus pramonijos šal
tinius?

ji-

Telegrafistai atmeta 12 
vai. darbą.

Geležinkeliu t elegrafistu 
unija atmetė pas ūlijimą 12 
vai. dienos darbą. Iš to ga
li kilti streikas. Kad ir leng
vas darbas, bet 2 valandų 
dirbti, tai yra perdaug.
Jautė žemės drebėjimą.
Fort De France, Martini- 

nigue, 22 kovo. Čia jautėsi 
žemės drebėjimas, kuris ma
žai padarė blėdies, bet labai 
išgązdino gyventojus. Mat, 
jie bijo, kad neatsitiktu to
kia nelaimė, kaip anais me
tais buvo. . i

Galas senber niams.
Washington, 22 kovo. Pas 

prezidentą Wilsoną pribuvo 
iš Illinois valstijossenato ko- i 
misija vedimui koVos su pa
leistuvyste ir ji meldžia, kad 
kova būtu užvesta visoj ša
lyj. Štai ką jie pataria da
ryti: 1) Plakti rykšiėmis arba 
pakarti tuos pirktus, kurie 
gaudo jaunas mergaites į pa
leistuvystės namus; 2) Tak
šnoti visus senbernius po 100 
dol. kas metas; 3) Geriau 
auklėti vaikus ir tt. Wilso- 
nas prižadėjo pasirūpinti tuo- 
mi klausimu ir ketino sušaukt 
visus šalies gubernatorius ir 
komisijas dėl apsvarstymo.

Bedarbė Lawrence.
*:,'ro nelaimei tie Law

rence’o darbininkai. Dar ne
spėjo atsigriebti nuo pereitu 
metu sunkaus streiko, kaip 
vėl 10,000 darbininku liko 
paleista iš darbo ir didžiuma 
tu bedarbiu šiandien jau 
vaikščioja be kąsnio duonos. 
Kaip pasirodo, tai pereitu 
metu streikas visai mažai 
darbininkams pagelbėjo. Tū
las kunigas ištyrė, kad apart 
10,000 bedarbiu, Lawrence 
yra dar 23000 darbinin
ku, šeimynų, penėtojų, 
kurie uždirba nedaugiau 8 
dol. į savaitę, o darbas nepa
keliamas.

Naujos kulkos.
Pittsburgh, Pa., 22 kovo. 

Čia daro mėginimus su nau
jai išrastomis kulkomis, ku
rios pervėrę žmogaus kūną 
nepagimdys jokio skausmo. 
Tos kulkos yra sutaisytos su 
morfiną.

Mexika dar nerami.
Juarez, Mexiko, 22 kovo. 

Valstijoj Chihuahua konsti- 
tucijonalistai išžudė 135 val
džios kareivius.

Dar negreit mexikieciai 
susilauks ramybės.

Kas nori laimėt $10,000?
New York, New Haven & 

Hartford Co. aukauja $10,- 
000 tam, kuris išras geriausį 
būdą, kad būt galima grei
tai sustabdyt traukinį, atsiti
kus kokiai nelaimei. Ikišiol 
jau atsišaukė 1574 išradėjai 
su savo pagerinimais iš visu 
pasaulio kraštu. Tarpe išra
dėju yra kunigu, vagiu, viso
kiu kriminalistu ir net bepro- v • C1U.

Iš tu visu pasirinkta tik du 
išradimai dėl išmėginimo.

Wilsono taupumas.
Wilsonas pradeda naikinti 

kaikuriuos urėdus. Taip ligi- 
šiol panaikino kokia 60 urė
du, ant kuriu buvo išleidžia
ma $60,000.

Belgijoj apskelbtas visuo= 
tinas streikas.

Bruselis, 23 kovo. Šian
dien darbininku partijos kon
gresas apskelbė Belgijos val
džiai visuotiną streiką. Ta
sai streikas turės prasidėti 
nuo 14 balandžio. Streiko 
priežastis—reikalavimas ly
gaus visuotino balsavimo. 
Taigi šis streikas yra ne eko
nomiškas, bet politiškas. 
Valdžia to streiko labai bijo
si.

Didelės vėtros.
Londonas, 23 kovo. Pie

tinėj Anglijoj per tris dienas 
siautė didelės vėtros. Vėjas 
pūtė su smarkumu 80 myliu į 
valandą. Tos vėtros vieto
mis išgriovė daug namu ir 
tvorų ir tuomi padarė dide
lius nuostolius.
Nauja ministerija Fran- 

cijoj.
Paryžius, 22 d. kovo. Bri

ano ministerija puolė. Jisai 
mokėdavo kitiems ministe- 
riams koją pakišti, pagaliaus 
atėjo ir jo paties eilė. Bria
nas buvo kada tai socijalistu.

Prezidentas pasikvietė Je- 
aną Barthou, kad tasai su
tvertu naują ministeriją. Ji
sai sutiko.

Franci jo j, jeigu parlamen
tas išreiškia neužsitikėjimą 
ministerijai, tai ji turi pasi
šalinti, o jos vietą užima kiti 
ministerial. Tokia tvarka 
vadinasi parlamentarizmu.
Socijalistai perka sau pa

lečių.
Berlynas (Vokietija.) Re

dakcija socijalistu laikraščio 
“Pirmyn” varo tokį platu 
tiznį-, kad perkasi sau pui
kiausioj miesto dalyj plečiu 
ir statys sau rūmą.

“Pirmyn” turi pusantro 
šimto tūkstančiu skaitytoju.
Ponia Pankhurst laimėjo

visi nuo karės nukentėjusieji 
albaniečiai. Iš kur gi tas 
mielaširdingumas?

Duelis ant scenos.
Madrid, 23 kovo. Mieste

ly Argamasila de Alba, Ispa
nijoj, viename teatre liko su
lošta “gyva tragedija.” Du 
aktoriai susipyko dėlei vie
nos merginos ir trečiam akte 
tragedijos vienas antrą mir
tinai nudūrė.
Vėl važiuos poliaus jieš= 

koti.
Londonas, 23 kovo. Ang

las, vardu Shackleton, šian
dien išvažiavo į New Yorką, 
o iš čia važiuos prie pietinio 
poliaus. Tasai Shackleton 
kiek laiko atgal jau jieškojo 
pietinio poliaus, bet, negalė
damas jį pasiekti, sugrįžo at-

Mėnesio užtemimas.
Australijoj 24 kovo buvo 

pilnas mėnesio užtemimas. 
Amerikoj irgi buvo užtemi
mas, tik nepilnas.
Chintį apšvietos ministe- 

ris nužudytas.
Shanghai, 22 kovo. Ching 

Chung, buvęs Chinijos ap
švietos ministeriu liko nužu
dytas per mančiujietį. Ka
da žudiką atvedė į policijos 
nuovadą, jis latąi apgailes
tavo, jog padare* didelę klai
dą, nužudydamas ministerį. 
Mat jisai palaikė jį už gene
rolą Hsing, kuris daug yra 
oasidarbavęs prie nuvertimo 
Manchu dinastijos.

Vadovė Anglijos sufragis- 
čiu ponia Pankhurst jau ant
ru sykiu buvo papuolus ka
lėjimam Šiuom žygiu sėdė
jusi už suruošimą pasikėsini
mo ant ministerio L. George 
namo. Ji apskelbė streiką 
ir nepriėmė valgia. Ją mė
gino maitinti prievarta. Pa- 
galiaus streiką laimėjusi.
Atžagareiviai ir moterįs.

Londonas, 20 kovo. Visas 
posėdis atstovu namo buvo 
pašvęstas svarstymams apie 
sufragistes. Atžagareiviai 
užsipuldinėjo ant pirmeiviš
kos valdžios, kad ji nemoka 
bausti sufragisčiu. Atžaga
reiviai reikalauja kosmar- 
kiausiu priemonių prieš su-

Reikalauja išvaryti stu-
B dentus.

Daugelis vokišku laikraš
čiu pradėjo smarkią agitaci
ją prieš studentus rusus ir 
lenkus. Stačiai reikalauja, 
kad jie būtu prašalinti iš Vo
kietijos.

i

Pašalpa albaniečiams.
Roma, 23 kovo. Italijos 

valdžia įsakė savo konsulini 
Albanijoj, kad būtu sušelpti

Iš v • čiaVienna, 22 kovo.
praneša, kad turku miestas 
Scutari visas liepsnose nuo 
juodakalniečiu bombardavi
mo. Menama, kad neišlai
kys ilgiau, kaip 24 valandas. 
Nuo pat prasidėjimo kares jį 
buvo apgulę juodkalniečiai ir 
vis dar ikišiol negali paimti. 
Adrianopolis dar laikosi kol 
kas, bet greitu laiku badas 
privers pasiduoti.

Didžiosios Europos viešpa
tystės labai nori užbaigti ka
rę, nes tas daug atsiliepia 
ant pramonijos. Todėl pri
verstinai nori įbrukti Balka
nų valstijoms sąlygas, pagal 
kurias turėtu taikytis su 
Turkija. Nežinia, ar tik pa
klausys jos savo geradėju.
Japonijoj 501 milijonierius.

Japonu dienraštis “Asahi” 
paduoda žinią, kad šiandien 
Japonijoj randasi jau net 501 
milijonierius. . Tas parodo, 
kaip labai įsiviešpatavęs Ja
ponijoj kapitalizmas.
Chinijos pasiuntinys 

Wilsoną.
Washington, 22 kovo. Chi

nijos republikos pasiuntinys 
G. B. Rea aplankė Washing
ton^ ir meldė, kad Suv. Vals
tijos pripažintu Chinijos re- 
publiką. Wilsonas žadėjo 
apie tai pasirūpinti.

pas

Arabai sumušė francūzus.
I Paryžių praneša iš Sacha

ros, kad 1000 arabu užpuolė 
ant pulko Fancūzijos karei
viu ir beveik visus išmušė. 
Kaip matyt, tai Afrikoj fran- 
cūzams nekaip sekasi.

Seni vargai.
Naumiestis, Suvalkų gub. 

Pas mus žiemą yra daug 
liuosu žmonių, o darbu ne
bėra, daugeliui net badauti 
prisieina. Jauni vaikinai ne
nori eiti pas ūkininkus tar
nauti, o pavasarį eina į už
sienį (Vokietijon) uždarbiu 
jieškoti. Silpnesnio būdo į- 
pranta girtuokliauti ir rude
nį sugrįžta tušti Lietuvon, o 
paskui neturėdami kuom 
maitinties, štai ką daro:

Vasario 25 d. G. ir S. nuė
jo į Stovintus (Mažojoj Lie
tuvoj); atradę kokį tai jauną 
žmogų, norintį pereiti sieną, 
orikalbėjo jį, kad su jais 
drauge eitu, būk jie pigiau 
pervesią. Bevesdami, nusi
taikę pavogė nuo jo 200 rub. 
ir pervedę Naumiestin parei
kalavo užmokėti už pervedi
mą. Žmogelis apsižiūrėjęs, 
jog nėra kišeniuose pinigu, 
oranešė policijai ir su polici- 
; a atrado pas G. ir S. 
rub., o 20 rub. nežinia 
juodu dėjo. Piktadariai 
sodinti šaltojon.

Nauja mada.
Pas mus Kvėdarnoj (Basei

nu pav.) štai kokia nauja 
mada virto: pavyzdžiui Pau
las Baltrą pavadino kvailu, o 
dar labiau, jeigu uždrožė 
jam per ausį. Baltras eina 
pas urednink^Į ir skundžia 
Raulą už caro vardo įžeidi
mą. Uredninkas sustato pro
tokolą, prasideda tardymas. 
Baltras su sėbrais trina ran
kas iš džiaugsmo, kad Pau
las dabar jau atsidurs ten, 
kur pipirai dygsta. Neseniai 
čia šita mada virto (tuoj po 
tėvo Kazimiero garsiu pa
mokslu apie blaivybę), bet 
žmonėms, matyt, labai ji pa
tiko, nes dažnai vartoja ją. 
Trumpu laiku tiek atsitiki
mu buvo: kun. Putrius gir
tus stražnikus kuom ten pa
vadino, tai dabar Kretingoje 
sėdi už caro įžeidimą. Tie 
patįs stražnikai įskundė p. 
Grajauckį, bet čia nepasise
kė, tas greit sugriebė ir pri- 
rodė, kad skundas neteisin
gas. Raštininko pagelbinin- 
kas girtas pradėjo kabinties 
prie vaikino Televičiaus; tas 
davė pagelbininkui per ausį. 
Pagelbininkas nubėgo pas u- 
redninką ir įskundė Televi- 
čiu, būk jis įžeidęs carą.

Stražnikai ir raštininko pa
gelbininkas, tai įvedėjai tos 
mados; jie čia šitą madą at
nešė, bet dabar jau šitos ma
dos griebiasi ir mūsų žmonės. 
Neseniai Drebukščiu sodžiaus 
seniūnas Birbalas su savo sė
bru Liasaucku baliavoja po 
Kvedainos smukles. Tuom 
kartu į smuklę užėjo iš kur 
ten pravažiuodamas Manke- 
vičius. Pasirodė, kad Man- 
kevičius, savo nelaimei, ne
norėjo drebėti prieš Drebukš
čiu seniūną. Kad pamokint 
Mankevičiu, tai Birbalas jį 
apskundė už caro įžeidimą. 
Nežinia, kuom tas pasibaigs.

Slapti monopoliai.
Luokės (Šiaulių pav.) Čia 

ne tik miestelyje yra mono
polis, bet maž kiekviename

180 
kur 
pa-

kaime yra įtaisytas monopo
lius ištroškusiems pagirdyti. 
Antrą Kalėdų dieną kaime 
M. vaikinai nuėjo į tokį slap
tą monopolį pasišildyti. Nu
siuntė mažesniuosius, kad iš
neštu, bet monopolčikas bu
vo gudrus: prisiartinus Kalė
doms, kada šeimyna turtin
ga, pakėlė kainą ligi 33 kap. 
už pusbutelį, o vaikinai irgi 
nekvaili: kad tu mums taip, 
tai ir męs tau taip: ėmė ir 
išdaužė langus.

Būna ir kitokiu atsitikimu. ; 
Vertėtu luokiškiams susita
rus uždaryti traktierių, tą 
versmę visokiu nelaimiu, o ; 
vieton to, įtaisyti arbatinę.

Ką mačiau vienoj mo
kykloj.

Užeinu pas vieną mokyto- j 
ją. ’ Jis kviečia mane mo
kyklon vaikučiu pažiūrėti. Į- 
einu vienan skyriun. Vaiku- , 
čiu-baltgalvėliu apie 50. Sė
di, tik akutės žiba. Moky
tojas j u ir klausia:

—Keno namuose kas nors 
skaito kokį nors laikraštį, 
pakelkite ranką.

Visi tyli, ramiai sėdi, nie
kas nė krust.

Mokytojas aiškina dar kar
tą ir dar kartą:

—Keno tėvas, brolis ar 
šiaip kas skaito laikraščius 
(gazietas), pakelkite rankas.

Vaikučiai tik žiūri, akutes 
išplėtę.

Pereinam kitan skyriun. 
Čia vėl tie patįs klausimai, 
aiškinimai.

Tik vieno tėvukas skaitąs 
laikraščius.

Buvo paklausta apie 150 
vaiku ir tik vieno namuose 
skaito laikraštį!

Liūdna, labai liūdna!
Naujiena.

Griškabūdžio kun. Abra- 
mavičius bekalėdodamas “L. 
Ūkininko” skaitytojams ir 
kitiems įtariamiems “bedie
viam” dalina kitokias (ženk
lintas) korteles. Ką su tais 
“paženklintais” darys—tuo 
tarpu nežinia.

Teismas.
Tauragė, Telšių apskričio. 

Prieš dvejus metus Tauragės 
kamendorius davė šliūbą ka
talikei su buvusiu pravoslavu 
Gusariovu. Gusariovas, kaip 
ir kiti rusu valdiniai, kurie 
ateina iš Prūsu čia šliūbo im
ti, atsinešė dokumentą, kad 
jis katalikas, ir tai buvo ru
su konsulo paliudyta.

Beveik per dvejus metus 
buvo tardoma, kaip tai sta
čiatikiui duotas šliūbas.

Peržiūrėjęs tardytojas do
kumentą, kad Gusariovas 
tikrai jau katalikas ir kad 
kunigas čia nekaltas, buvo 
ketinęs bylą pertaukti.

Galu gale, vis dėlto apskri
ties teismas Tauragėje, vasa
rio 16 d. tą bylą svarstė ir 
kun. kamendoriu nuteisė 25 
rub. ir 3 mėn. prašalinti nuo 
vietos.

Gusariovas buvo šaukia
mas tik liudytoju. Paliepus 
jam imti prisieką iš rusu ku
nigo, šis atsisakė, nes esąs 
katalikas ir kataliko prieder
mes pildąs; tuomet Gusario- 
vą klausinėjo be prisiekos, 
nors prokuroras išreiškė nuo
monę, kad G. turįs siegti 
prieš kataliku kunigą.

Krata pas Dūmos atstovą.
Naktį į 23 vas. policija įsi

veržė apgavingu būdu butan 
atstovo Petrovskio ir nežiū
rint į atstovu ypatos “nepa- 
liečiamybę” ir protestą pačio 
drg. Petrovskio, padarė kra
tą. Tuom tarpu pas atstovą 
buvo du svečiu, kuriuos taip 
gi suareštavo. Socijaldemo- 
kratu frakcija, pasiremdami 
ant įstatymu apie nepaliečia- 
mybę atstovu ypatos, pada
vė įnešimą, kad valdžia pasi
aiškintu, kuom ji rėmės, da
rydama kratą. Įnešimą Du
rna priėmė. Suprantama, 
valdžia, pasiaiškindama, at
sakys: taip buvo ir taip bus.

Skandalas Dūmoje.
Kuomet Dūma pradėjo 

svarstyti soc. dem. frakcijos 
įnešimą apie kratą padarytą 
pas Petrovskį, tuomet juo
dašimčiai pakėlė didžiausį 
skandalą. Puriškevičius iš
vadino socijaldemokratus ka
torgininkais, užmušėjais ir t. 
p. žodžiais. Tuomet atsto
vas Čcheidze pavadino jį a- 
gentu šnipu slaptosios poli
cijos. Puriškevičius ir Čche
idze tapo prašalinti iš posė
džio ant vieno sykio. *

Dūma ant kelių prieš v 
carą.

382 deputatu, susidedan
čiu iš dešiniųjų, spaliečiu ir 
kadetu, keliavo pasveikinti 
carą dienoje sukaktu vi u 300 
metu Romanovu viešpatavi
mo. Dalyvauti atsisakė pa
sveikinime socijaldemokratai 
ir darbiečiai.

Illiodoras tyruose.
Garsusis juodašimtis vie

nuolis Illiodoras, kuris dabar 
prašalintas iš tarpo vienuo
liu, parašė į laikraščius laiš
ką, kad atsisako nuo plataus 
visuomeniško gyvenimo ir 
pasilieka Dono tyruose pa
prastu žemdirbiu. Iš savo 
pasekėju jis prašo tik arklo...

Tik tas stebėtina, ką jis 
daris su arklu be arklio?...c
Susimylėjo ant žmogžu

džio.
Žinomas žmogžudys rot

mistras Tresčenkov, po kurio 
vadovyste tapo užmušta 300 
darbininku Lenos kasyklų, 
dabar gavo nuo caro susimy- 
1 ėjimą.

Mat, ant tokiu žmogžu
džiu, kurie šimtais žudo, vi
suomet caras susimyli.
Nuteisė atstovą 3 metams 

tvirtovėn.
Tiflisas. Buvęs pirmosios 

Dūmos atstovas s.-d. Nojus 
Žordanijus tapo nubaustas 
3 metams tvirtovėn už lite
ratiškus darbus.

160 po teismu.
Lodžius. Jau du metu, 

kaip tęsėsi tardymas 160 na
riu P. P. S., tik ką užsibaigė. 
Tardomosios medegos susi
rinko 38 tomai. Daugelis 
apkaltinamųjų jau pabėgę į 
užsienį. 60 žmonių suareš
tuota, tame skaičiuje ir tero
ristas provokatorius Suken- 
nik. . z

Uždarė 300 bibliotekų.
Viatkos gub. ministerija 

uždarė 300 bibliotekų, kunu 
turinys Įfnygu pripažintas * 
blėdingu.
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LAISVE

Jo snu-

dėde, su

Vargšas

Jie man

Klausimai ir atsakymai

SpaudosJBalsai.
Lietuviški darbininkai ir 

francūziški pyragai.
“Birutės” N8 buvo patal

kintas apgarsinimas straips
nio pavidale. Tame straips
nyje tūla francūziška draugi
ja, teisingiau žemdirbystės 
kompanija, muilina žmonėms 
akis, norėdama prikalbinti 
lietuviškus darbininkus va
žiuoti į Francijos dvarus ir 
sodžius. Minėtame straipsny
je buvo sakoma, kad Franci
jos lauku darbininkams daug 
daugiau mokama, negu Bel
gijoj, Anglijoj ar Vokietijoj 
ir gyvenimas Francijoj yra 
labai malonus.

Vienas švaresnis “Birutės” 
bendradarbis sako, kad para- 
šytojams to straipsnio visai 
nerūpi darbininku gerovė, 
bet darbininku kailis, nes už 
kiekvieną pristatytą darbi
ninką jie gauna tiek ir tiek 
franku.

Minėto atsišaukimo rašėjai 
yra, kaip matote, paprastais 
kompanijos agentais. Jie 
juodina Škotijos lietuviu gy
venimą, kad daugiau lietu
viu patraukus Francijos so
džium

Kas gi yra tuomi agentu? 
Ogi Paryžiaus ambasadorius 
p. Gabrys, kuris, pasinaudo
damas savo biuro vardu, pa
talpino “Birutėje”, kaipo 
straipsnį, riebiai apmokėtą 
apgarsinimą.

Tai ve kame šuniukas pa
kastas! Ponui Gabriui visai 
pritinka agento meklerio ro
lė, o patriotiška skraistė la
bai atsakanti dėl varymo 
tamsaus biznio.

Tai mat kaip kelia lietuviu 
vardą ponas ambasadorius, 
kuriam jau neužtenka cigaru 
nuo Francijos ministeriu!

Gerai francūzu patarlė sa
ko: apetitas atsiranda beval-

Vėliavų paroda.
Kur tik kįla didesni strei

kai, ten patriotai apsišarvoja 
visais patriotizmo ženklais, 
išeina ant gatvių ir lieja kro- 
kodiliaus ašaras, kad, girdi, 
puola dora, nyksta religišku
mas, žūsta geri papročiai.

“The New York Call” tal
pina straipsnį apie tuos pa
triotu graudžius verksmus. 
Taip buvo Lawrence, taip bu
vo San Diego, taip buvo Li
ttle Falls, taip dabar yra Pa- 
tersone. Ar tik nereikės pa
triotams rengti vėliavų paro
das kiekvienam miestely?Bus 
gražiu juoku, kada su tom 
vėliavom maršuos gatvėmis 
vieni bosai su kunigais ir 
cnatlyvos panos su policma- 
nais! O juk taip turės būti!

“Kova” peikia Vilniaus 
pirmeivius.

“Kova” praneša, kad “Lie
tuvos Ūkininkas” ir “Lietu
vos Žinios” neina mainais su 
“Kova”. Dėlei to “Kova” 
sako:

•^Lietuvos katalikiški laikraščiai daug 
.daugiau turi mandagumo už tautiškuo
sius: katalikiškieji ateina mainais”.

Prie to “Kova” dar pridu
ria:

“Ligišiol ‘‘Liet. Žinios” apie socija- 
listus atsiliepdavo gana teisingai, bet 
dabar, matyt, prisidėjo prie ty minkšta- 
pročiy, kurie mano, būk kelia tautų, 
kada šmeižia socijalistus”.

Lietuvos veikėjai gauna iš 
Amerikos daugybę auku, o 
jie pavydi ir keliu doleriu.

“Anarchistas” užmušė.
Dar nespėjo visiškai paaiš

kėti, kas užmušė Graikijos 
karalių, kaip'geltonlapiai pa
garsino, .kad tai anarchisto 
darbas. Esame idėjiškais 
anarchistu .priešais, vienok 
mesti visas kaltes ant anar
chistu laikome nešvariu dar
bu

Visasvietine kare.
Šmėkla visasvietinės karės 

—tai nėra tuščias prasimany
mas. Vieną gražią dieną toji 
šmėkla gali virsti tikrenybe.

Didžiųjų valstijų reikalai 
taip susipainioję, jog tankiai 
išsirodo, kad reikia tik ki
birkšties ir tuoj kiltu liepsna. 
Pasaulis jau matė visasvieti- 
niu kariu. Viduramžiu kryž- 
karės prieš turkus, religiškos 
karės, karės tuoj po francū- 
zu revoliucijos — vis tai, maž 
-daug, gali duoti supratimą 
apie visasvietinę karę. Bet 
tuomet nebuvo tokiu naikini
mo įrankiu, nebuvo kulko
svaidžiu, “bombiniu” orlai
viu, nebuvo baisiu jūros mil
žinu-šarvuočiu, nebuvo tu 
sprogstančiu medžiagų, ku
rios dabar naikina tūkstan
čius žmonių, nelyginant ko
kias muses.

Pažiūrėkime dabar, kiek 
lėšuotu panaši karė. Iš to 
galima bus spręsti, kiek spė
kų šiandien pakloja žmonija 
prieš karės altorių.

Profesorius Charles Richet 
apskaito, kad šešios didžio
sios valstijos: Austrija, Bri
tanija, Franci ja, Vokietija, 
Italija ir Rusija gali sumobi
lizuoti 21 milijoną kareiviu. 
Apskaitliuokim, kiek apsiei
tu užlaikymas tu pulku per 
vieną tik dieną: valgis karei
viams 12 milijonu dol., ėde- 
sis arkliams 1 mil. dol., algos 
kareiviams 4 mil. dol., mobi
lizacija 2 mil. dol., transpor
tas 4 mil. dol. O kur dar su
žeistieji, kur naikinimas nuo
savybės, kur medžiaga šau
dymui! Taip kad į vieną tik 
dieną, pagal minėto profeso
riaus apskaitliavimą, išeitu 
54 mil. dol.
Bet tai dar ne viskas. Ang

lija, padėkime, turi karės lai
vu vertės už 600 milijonu do
leriu. Jeigu nors trečdalis tu 
laivu būtą nuskandinta ar su
gadinta, kiek tai vėl pinigu 
žūva!

Kaip keista tur būt darbi
ninkui žmogui skaityti apie 
tuos milijonus, kada jam rei
kia rūpinties veik dėl kiek
vieno cento! Bet męs priva
lome užtad atkreipti darbo 
žmonių akį, kad bent sykį 
pagalvotu, prie ko męs eina
me ir kokią kruviną rugia
pjūtę žada mums įtaisyti.

Pasaulio valdonams negai
la žmonių gyvasčių, juk jie 
niekuom nerizikuoja. Kasžin, 
ar tik šiemet nebūtu kilusi 
pasaulio karė, jeigu ne viso 
pasaulio socijalistu protestas. 
Rasit, jau žmonės būtu mau- 
dęsi kraujuose, bet Bazelio 
kongresas didžiu balsu sušu
ko: “męs neprileisime prie 
baisaus kraujo praliejimo!”

Juk tai pasiutimas mėtyti 
tiek pinigu ant vėjo, kada 
milijonai alkanu neturi duo
nos trupinio.

Nei Rymo popiežiai, nei 
Amerikos kapucinai prieš tai 
neprotestuoja. Nei caras, nei 
Wilsonas nesibjauri kare. 
Męs, Amerikoj, irgi leidžia
me milijonus ant statymo 
nauju karišku laivu, ant ka- 
riumenės užlaikymo. Viena 
šalis varžosi iš paskutiniuju 
su kita šalimi dėl tu karės 
milžinu: katra didesnį pasta-

Argi jau žmonės ant tiek 
nesusipras, jog visi žmonių 
pagaminti turtai turi būti 
sunaudoti mokslui, gerovei 
kelti, naudingoms įstaigoms 
statyti ir 1.1.

Argi dar ilgai męs klajosi- 
me karčiame, tvankiame ore? 
Argi dar ilgai bažnytiniai 
smilkalai neleis mums prare-

Baltosios vergės
Pagal "The W. S. M.”

Sunku sau įsivaizdinti, kaip 
išsišakojus pirklyba mergi
nomis. Mažai męs esame apie 
tai patyrę ir tai tik tiek, kiek 
čia jau, šalę savęs, matome. 
Męs mažai težinome, kad 
prekyba “baltomis vergėmis” 
yra tarp tau tiška prekyba, tik
roje to žodžio prasmėje.

Vyriausi tos prekybos cen
trai Londone ir Paryžiuj. Iš 
ten merginos gabenamos į 
Chiniją, Japoniją, Turkiją, 
Persiją ir Pietinę Ameriką, 
ypač Argentiną ir Braziliją, 
į Londoną bei Paryžių mer
ginas privilioja iš Rusijos, 
Lenkijos, Italijos, Vengrijos 
ir(t. t. Londone yra 25 tūks- 

taip vadinamu “al- 
kuriuo tai vardu va- 

paleistuvystės agen-

tančiai 
fonsu”, 
dinami 
tai. Ir visi jie daro puiku 
biznį, stačiai lėbauja.

Agentai turi parodyti daug 
gudrumo, pakol jiems pavyk
sta apkvailinti merginą. Vie
noms žada mokytoju vietas, 
kitoms puiku kavalierį, tre
čioms vietą teatre ir 1.1. Daž
nai agentai persirėdo net ku
nigo drabužiais, kad tik ge
riau suagitavus savo auką.

Daugiausia merginas ga
bena į tokius punktus, kaip 
Šanghai (Chinijoj), Singapur 
(šalę Indijos). Tuose punk
tuose yra įtaisytos tam tik
ros vietos, kur susirenka pir
kėjai. Kada tik atvežama 
ant naujo laivo merginu, tuo
jaus jas pristato ant tos rin
kos, kur susirenka pirkėjai. 
Tik tuomet daugelis mergi
nu atsižino, į kokias kilpas 
jos papu olų sios.

Būna atsitikimu, kad mer
ginos, sužinojusios apie savo 
baisią dalį, būdamos už tūk
stančiu myliu nuo tėvynės, 
vienok nepasiduoda apgavi
kams ir kovoja. Bet ta kova 
sunki. Už agentus stoja val
džia, prietarai ir pinigai. Ne 
viena mergina žuvo, bekovo
dama už savo garbę, o tūk
stančiai paskendo paleistuvy
stės purvynuose, gėdos na
me arba pas kokį nors tur
čių chinietį, arabą, indusą!

Pasakoja, kad viena mer
gina už jokius pinigus neno
rėjo pasiduoti turčiui, kuris 
ją nupirko. Merginą baisiai 
persekiojo, o kieĮtlail^ pra
slinkus, rado ją jau nebegy
vą grabeje gulint.

Prekėjai baltomis vergėmis 
varo savo biznį visai atvirai, 
ypač Rytuose, Chinijoj ir Tur
kijoj, kur viešpatauja daug
patystė. Bet ir Londone bei 
Paryžiuj daugelis panašiu 
agentu yra garbingais pilie
čiais. Nėra biznio, kuris neš
tu tokius procentus, kaip pre
kyba merginomis.

Karčiomis ašaromis to viso 
nepanaikinsime. Reikia smar
kios kovos su tuomi piktu. 
Ant policijos nėra ko paisyti. 
Ji tankiai pagelbsti tiems 
agentams. Neseniai Anglijoj 
liko perleistas įstatas, kad 
pliekti rykštėmis agentus. 
Bet... kas gi plieks, ar polici
ja, kurios rankos irgi purvi
nos?...

Pakelkime moterims algas, 
duokime joms teises, panai
kinkime kapitalizmą, o tuo
met išnyks tas ‘ ‘tarptautiškas 
rinkas”!

Bostonietis.

Kl. — Teiksitės paaiškinti, 
ką reiškia šie žodžiai: “sfink
sas”, “eksploatuoti”, “reor
ganizuoti” ir “egojistas”.

“L-svės” mylėtojas.
Atsak.—Sfinksais vadina- 

namos akmeninės milžiniško 
didumo stovylos, turinčios 
moteries veidą ir krutinę, o 

liūto liemenį ir kojas. Tokias 
stovylas darydavo senovės 
egyptiečiai. Dar ir dabar 
Egypto tyruose yra bent ke
liolika tokiu stovylu, nors 
jau pusiau užneštu smiltimis. 
Kadangi sfinkso veido išraiš
ka turi savyje kažkokį nepa
prastą rimtumą ir paslaptin
gumą, tai jau seniai įėjo pa- 
protin nesuprantamo ir pa
slaptingo būdo žmones va
dinti sfinksais.

Eksploatuoti—reiškia iš
naudoti, ištraukti iš kokio 
daikto arba žmogaus visą 
pelną ir naudą, kokią tik jis 
gali padaryti. Reorganizuo
ti,—reiškia pertaisyti, per
tverti, įvesti naują tvarką.

Egoistas, kitaip sakant— 
saumylys, mylintis vien tik 
save. ’Egoizmas, egotizmas, 
— saumylystė. J. S.

MAKSIM GORKIJ.

JOMARKAS GOLTVOJE
Vertė V. Paukštys.

Laisvoji Sakykla.
Ką moterįs nori atsiekti?

Buvo manyta, kad moterįs 
juokauja, tverdamos uniją 
prieš burdingierius, bet da
bar pasirodo, kad ne juokais 
jos pradeda darbuotis.

Tas bruzdėjimas, kaip man 
išrodo, nebus blėdlngas mo
terims iš morališkos pusės, 
bet iš medžiagiškos — tai pa
žiūrėsime. Iš morališkos pu
sės jis supažindins moteris 
šiek-tiek su susirinkimu tvar
ka, pastūmės daugumą prie 
skaitymo bei rašymo, sutvar
kys ju kalbas, žodžiu, pastū
mės bent dalį lietuviu mote
rų prie progreso ir pirmeivy- 
stės.

Bet žiūrint iš medžiagiškos 
ir higijeniškos pusės, kol 
kas, aš jokios naudos nema
tau. Ir štai kodėl:

Moterįs reikalauja, kad 
burdingieriai mokėtu dau
giau už kambarius ir tik dėl 
to tveria uniją. Taigi čia ir 
kįla klausimas, ką moterįs 
su tuom siori atsiekti? Ar jos 
tiki, kad su tais keliais dole
riais, kuriuos gaus daugiau 
už burdą, galės išauklėti sa
vo kūdikius geresniais? Juk 
męs žinom, kad kūdikis, aug
damas, nereikalauja doleriu, 
bet tyro oro ir švarumo na
muose ir pats savo apvalymo 
ir užlaikymo. O laikant bur
dingierius, nors jie ir bran
giai mokėtu, bet kūdikis vis- 
tiek bus skriaudžiamas ir pur
vuose auginamas, taip kaip 
buvo.

Ar ta unija uždraus bur- 
dingieriams girtuokliauti ir 
vesti nedorą gyvenimą? Visai 
ne. Jie kaip buvo girtuokliais, 
taip ir bus, kaip trankėsi per 
naktis, taip ir trankysis.

Tas pats bus ir su moteri
mis: kuri dabar laiko po 15 
burdingieriu, taip ir laikys, 
kuri buvo apskretus pati ir 
neapvalė savo kūdikiu, taip 
ir bus, kurios nešė dinerkes 
alaus, tai neš dar daugiau.

Man rodos, kad moterims, 
vietoj tverti uniją prieš bur
dingierius, — reikia Sutverti 
uniją prieš namu savininkus 
ir kovoti su randu brangu
mu ir tą kovą traukti tol, 
kol namu savininkai nenusi
leis iki tiek, kad galėtu užsi
mokėti randas be pagelbos 
burdingieriu ir ju visai nelai- 
kyty.

Jeigu moterįs aplaužytu 
ragus namu savininkams ir 
galėtu užsiimti vien tik kūdi
kiu auklėjimu, o ne burdin- 
gieriais, tai galima būtu ti
kėtis geresnės gentkartės, 
susipratimo < tarp moterų ir 
higijeniškumo bei ramumo 
namuose ir kitur.

Taigi, mano nuomonė yra 
tverti uniją prieš randu bran
gumą, o ne prieš burdingie
rius, kurie ir be to yra išnau
dojami per dirbtuvių savinin
kus.

Prie darbo moterįs!
Senas Vincas.

Miestelis Goltva randasi augštoj ir la
bai puikioj vietoj. Jis aplink apsuptas 
pievomis, kaip jūroje sala. Iš trijų pusiu, 
rytuosna,vakaruosna ir žiemiuosna, metasi 
tolimi laukai ir upė, tartum juosta, apjuo
sianti jį, o pietuosna balti nameliai, pas
kendę topeliuose, slyvose ir vyšniose. Iš 
už nameliu išsikelia augšti bokštai cerk
vės, kurie spindi, Jartum penkios akįs. 
Saulės spinduliai atsiniuša į auksinius kry
žius ir jie pražūna tuose spinduliuose, o 
tik matosi šviesa liepsnos.

Rytuose matosi lygus laukai, užsėti 
javais; tarpais galima patėmyti tai vienur, 
tai kitur trobesiai, apaugę vaisingais me
džiais. Vakaruose augštas krantas nusi
leidžia į upę, kurios vanduo, saulei švie
čiant, lyg sidabrinis. Kur tik tu nepasi
suksi, kur tik nepažvelgsi, visur pamatysi 
vaisingus medžius, pievas, javus, upelius, 
kuriu krantai apaugę visokiais medžiais. 
Žodžiu, palaiminta išrodo šalis, kurioje 
žmogus gali visko turėti ir būti laimingu!

Ant didelio pleciaus, užstatyto veži
mais, girdisi tūkstančiai balsu, kurie prū
do orą ir susilieja su dulkėmis, kurios pra
deda troškinti žmogų. Visur linksmai kal
ba, ginčijasi, barasi ir juokauja žmoneliai, 
o moterėlės savo kalbas pila, kaip sausuš 
žirnius į blekinį viedrą. Dešimts chachlu 
(chachlais vadina pietinės Rusijos gyven
tojus.—Vertėjas.) tiek išmeta į minutą 
žodžiu, kiek tuom pačiu laiku pasako trįs 
žydai, o trįs žydai per tą pačią minutą tiek 
pasako, kiek vienas.čigonas. Jeigu pada
ryti palyginimą, tai reikėtų chachlą paver
sti į kanuolę, žydą į šautuvą, o čigoną į 
kulkasviedį. Juodi veidai, juodi plaukai 
ir balti dantįs čigonu taip ir sukasi tarpe 
žmonių; ju skardus, tartum laukinis, bal
sas taip ir skamba ausyse. Ju smarkus 
judėjimas ir dailus ranku mosavimas kiek
vieną priverčia atkreipti atydą, bet juo
dos, paslaptingos akįs, spindančios kokiu 
tai apgavingumu ir neištikimybe,priverčia 
tuojaus apsisaugoti. Jie smarkus, miklus, 
pasidaro pasakinėmis lapėmis ir tuojaus 
pradeda čiaukšėti dantimis, kaip alkani 
vilkai. Jie keturiese užpuola kokį-nors 
žmogelį, išmuštą jau iš proto savo pęrtik- 
rinimais, priesaikomis ir pradeda kvaišin
ti jo tuščią galvą savo žodžiais. O jis sto
vi tarp ju, iš širdies kaso pakaušį ir misli- 
ja, laikydamas už pavadžio jauną savo 
arkliuką. Ant arkliuko užpuolė, vuodai 
su tokiu smarkumu, kaip lyginai ant jojo 
savininko čigonai. Aplink juos didelis bū
rys žmonių išsižioję klausosi, kaip eina de
rybos.

—Palauk...—sako chačfflas.
—Nenoriu!--šaukia čigonas.—Kam aš 

turiu laukti—ar aš už laukimą mokestį 
gausiu? Aš tau sakau teisingai, kaip 
prieš Dievą—mano arklys toks, kad pats 
Poltavos gubernatorius galėtu važiuoti 
kur tik panorėtu—kad ir Peterburgan! 
Štai, žiūrėk, koks mano arklys! O koks 
tavo? Tik tuom jis ir panašus į maniškį, 
kad ant keturiu kojų ir su uodega! Bet 
kokia jo uodega? Čia, dėde, gėda, gėda, 
o ne uodega!

Čigonas iš visu pajiegu tampo arklį 
už uodegos, čiupinėja jį ir, rodosi, bekal
bėdamas, akimis jį nori praryti. Jo gi 
draugai su pasipiktinimu pataria jam:

—Fe, eik šalin! Koks gi tau išroka- 
vimas mainyti ir turėti nuostolius? Ir 
kvailas gi tu!... Geriausatsitrauk...

—Su nuostoliais? Na ir su nuosto
liais apmainysiu! Ar gi aš ant savo ark
lio ir kišenio ne ponas?! Man žmogus pa
tinka ir aš jam noriu gerą padaryti! Kas 
man uždraus? Dėde! Pasimelsk augš- 
čiausiam!...

Chachlas nusiima kepurę ir jiedu iš 
širdies pradeda žegnoties ir melsties pasi
sukę į tą pusę, kur matėsi cerkvė.

—Na, palaimink viešpatie!—sušunka 
čigonas.—Imkite mano arklį ir atsiminki
te mano gerą širdį. Imkite jį ir duokite 
man penkius rublius priedo... Ot ir vis
kas!... Pabaigta!... Duok ranką.

Chachlas iš visos pajiegos drožia savo 
ranka čigonui per delną ir sako:

—Du duosiu!
—Na, ką čia dabar kalbi? Duok ke

turis ir pusę!
—Nedaugiau, kaip du!...
—Čigonas taip sudavė chachlui į del

ną, kad tas net ranką pakratė, o paskui 
pradėjo žiūrėti į delną, tartum persitikrin
damas,' ar netrūko jis.

—Keturi lygiai!
—Du!—atkakliai atkartojo chachlas.

—Na,—pailsusiu balsu tarė čigonas,— 
eik ir pasakyk savo pačiai, koks tu esi 
kvailas...

—Du!—tvirtina chachlas.
—Štai ką—pasimelsk truputį.
Ir vėl meldžiasi, ir vėl muša rankas 

vienas kitam.
—Na, tai imkite gi sau ant laimės, o 

man ant nuostoliu;—aš nenoriu nuo jūsų 
pinigu, kuomet pas jus ju nebėra kišeny- 
je... Duokite man tris ir pusę.

—Neduosiu!...
—Kad jums jūsų pati pasakytu šimtą 

kartu “neduosiu”, kuomet jūs pas ją pra
šysite barščiu! Duodate tris lygiai? Ir to 
dar neduodate? Na, tai imkite už savo 
kainą... Lai pražūna mano pinigai ir ge
ras arklys!...

Arklius perduoda vienas kitam skver
nais rankas apsukę ir chachlas eina vesda
mas išmainytą rudą arlį, kuris išlengvo 
žingsniavo apmuštomis kojomis, 
kis buvo liūdnas ir akįs miglotai žiūrėjo į 
publiką, žiopsojančią gatvėje.

Bet greitai chachlas sugrįžta atgal. 
Jis eina taip skubiai, kad arklys vos tik 
spėja su juomi žingsniuoti; jo veidas susi
gėdęs ir nusiminęs. Čigonai sutinka jį la
bai ramiai besikalbėdami keista savo kal
ba.

—Čia dalykai turi būti valdiški,—lin
guodamas galva tarė chahlas, prisiartin
damas prie čigonu.

—Ką gi męs tau padarėm?
—Palaukite!... kaipgi?...
—Na, tai kas gi?!
—Bet palaukite gi!
—0 ko gi męs turime laukti? Ar ka

da kumelė pagimdys? Juk tu, 
ja dar neapsivedei?

Pasigirsta publikoj juokas, 
chachlas vėl skundžiasi.

—Geri žmonės—gelbėkite! 
be dantų kumelę išmainė, juk mano buvo 
su dantimis.

Minia taipgi neapkenčia žiopliu ir pa
laiko čigono pusę.

— 0 kur gi tavo akįs buvo?—klausia 
chachlą žilas senis.

—Neužsiimk su čigonais!—pamoki
nančiai atsiliepia kitas.

Apgautasis pasakoja, jog jis žiūrėjęs 
arkliui į dantis, bet į viršutinius neatkrei
pęs jokios atydos, o viršuje kaip tik ir nė
ra trijų dantų- Turbūt kas nors sudavęs 
arkliui per snukį ir išmušęs tris ^dantis. 
Dabar gi toks arklys visai netikęs, nes jis 
ir ėsti negalėsiąs. Štai kaip jo išpūstas 
pilvas. Du- trįs žmonės iš būrio atsiliepia 
ir pradeda ginti chachlą. Iškįla baisus 
triukšmas: čigonas taip šaukia, kad jo 
balsas visus pergali.

—Na, geras žmogeli! Ir kokiems gi 
galams pakėlei tu tokį triukšmą? Argi 
tu nežinai, kaip reikia pirkti arklį? Pirk
ti arklį, tai vis tiek, kaip pačią išsirinkti, 
nes tai labai svarbus dalykas!... Klausyk, 
aš tau pasakysiu stebėtiną pasaką, kaip 
pasaulyj gyveno trįs broliai, du protingu, 
o vienas kvailas kaip tu, arba aš...

Čigono draugai taipgi šaukia iš visu 
pajiegu, teisindami savo draugą, chachlai 
tingiais koliojimais atsakinėja čigonams. 
Minia vis auga ir auga aplink juos.

—Kas gi man pasilieka daryti? Duo
kite patarimą, geri žmonės?—graudingu 
balsu maldauja nuskriaustasis.

—Eik pas uriadniką!—šaukia iš mi
nios.

—Na ir eisiu!—atsako jis.
—Palauk, žmogeli!—sulaiko jį čigo

nas.—Ar nori mane visai pražudyti? Na 
žudyk! Duok man tris rublius, o aš tavo 
arklį sugrąžinsiu tau atgal! Nori? Na, 
duok du! Nori? Na, dabar eik ir skus- 
kies!

Chachlui nelabai norisi “provoties” 
su čigonu ir jis užsimąsto. Iš visų pusiu 
jį apspitę žmonės duoda visokius patari
mus, vienok jis pasilieka nebiliu ir kurčiu 
ir sprendžia pagal savo proto.

—Ar žinai ką,—tingiai sako jis čigo
nui,—lai tave nuteisia Dievas... Atsimai
nykime arkliais, o tie du rubliai, kuriuos 
daviau tau priedo, lai pasilieka tau... Ar 
sutinki?...

Čigonas apiplėšė jį su tokia išvaizda, 
tartum jis atliko mielaširdingiausį darbą 
visame pasaulyje.

—Protaujantis žmogus!—pagyrė kas 
tai iš publikos chachlą, kuomet atsitraukė 
nuo jo čigonas.

Kitoje dagyje jomarko tie patįs čigo
nai užpuolė ant antro chachlo ir vėl pradė
jo varyti savo pirmąjį darbą. Čia vėl to
kia pat minia žiopliu susirinko, ir vėl at
lieka tokias pat roles.

(Toliaus bus.)
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Po Brooklyno streikui.

Męs pergyvenome sunkią 
kovą. Prieš mūsų akis dar 
vis stovi tos šmėklos-baidy- 
klės. Areštai, pikietai, po
licijos buožės, teismai—prie 
viso to męs turėjome pripra
sti.

Kaip tankiai ant susirinki
mų teko matyti žmogų šau
kiant: “broliai, gelbėkite, 
nes mano šeimyna neturi ko 
pavalgyti!” Unija buvo taip 
biedna, kad negalėjo daug 
pagelbėti. Tuomet atėjo pa- 
gelbon kitų miestų darbinin
kai ir užtai tariame širdingą 
ačiū.

Kapitalo pusėj buvo mili
jonai, stipri draugija, didelis 
susitarimas, pastiprintas 
kaucijom, jų pusėje buvo di
džiuma laikraštijos, policija, 
teismai, bomai. Jie vartojo 
provokaciją, — vienok kova 
mūsų laimėta! Taip, mūsų 
laimėta!

Tas laimėjimas yra ne 
vien mūsų laimėjimu, bet ir 
visų jūsų. Tai jūs atėjote 
mums į pagelbą ir sušelpėte 
mus. Jeigu ne jūsų aukos, 
tai męs nebūtume laimėję.

Jeigu ir jums reikės stoti į 
kovą,—o juk tai būtinai ka
da nors reikės,—tuomet ir 
męs ateisime jums į pagelbą.

Remkime mūsų unijas, 
remkime socijalistišką darbi
ninkų partiją, remkime soci
jalistišką laikraštiją. Jie 
mums daugiausia kovoti pa
gelbėjo.

Neužmirškime, kad tas 
streikas nėra paskutinis. 
Streikuoti mums reikės, kol 
egzistuos kapitalizmas. To
dėl būkime labiau prisirengę 
prie naujo streiko. Neuž
mirškime tos streiko lekci
jos, už kurią taip brangiai 
prisiėjo užmokėti.

Mūsų tikslas ir kelias: vi
sų šalių darbininkai, vieny
kitės! Jūs nieko nepralaimė
site, tik retežius.

J. Jakimavičius.

jalizmui ir daugiaus nieko 
nedaryti.

Aklai tikėti kokiai nors 
partijai irgi negalima; juk 
dabartinės niekai, o ar atei
nančios pasigerins, jeigu 
žmonių protas nepasitobu
lins?

Kokia laimė būti tautiečiu 
ir niekinti kitas tautas? Apie 
religiją gaila ir vietos kalbė
ti. Jinai neturi mažiausios 
vertės gyvenime. Kaip gy
vena tikinti į religiją lietu
viai, męs gerai žinome, to
dėl apie tai nei kalbėti nerei
kia.

Dabar, pamatę kaip gyve
na tie visi tikintieji, pažiūrė
sime kaip išrodo vadinami 
netikėliai, kuriuos B. Dėdė 
atranda taip pavojingais.

Žmonės netikinti niekam, 
stengiasi rūpinties pagerini
mu savo gyvenimo. Uždirb
ti kuodaugiausia, o išleisti 
kuomažiausia. Jie užuot bė
gioję ir mokinę kitus, patįs 
mokinasi. Jie rūpinasi šva
ra, apsisaugojimu nuo ligų ir 
nelaimių. Tie dalykai ir prie 
socijalizmo bus reikalingi. 
Netikinti žmonės eina ant 
prakalbų, diskusijų, tečiaus 
jie niekam aklai netiki. A- 
belnai, netikinti žmonės nė
ra jokiais fanatikais, todėl 
pavadinimas jų čiutaba- 
kiais yra nešvarus. Minėti 
žmonės yra daugiau linkę 
prie anarchijos. Našlaitė.

Korespondencijos Gelžkelių kompanijos visuomet buvo priešingos kasimui Panamos kanalo, nes jos 
nojo, kad tas kenks jų bizniui. Ištiesų Panamos kanalas pastoja joms kelią.
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Žmones, kurie į 
nieką netiki.

(Polemika su Brooklyno Dėde)

“L.” N 19 tilpo straipsne
lis viršpaminėtu antgalviu. 
Kadangi minėtas straipsne
lis daug kuomi apsilenkia su 
teisybe, tai nenorėčiau praty
lėti.

Tas teisybė, ką sako B. 
Dėdė, kad esama žmonių, 
kurie netiki į religiją, nėra 
tautiečiais, o taipgi susiėmę 
rankas, nelaukia ir socijaliz
mo. Bet tokie žmonės, be- 
abejonės, netiki ir į “čiuta- 
bakį”, o apie svaiginančius 
gėrimus jiems nei neužsi
mink.

Gaila,kodėl Brooklyno Dė
dė nepaaiškina naudingumo 
tų tikėjimų, kuriuos jis visus 
turi eilėje sutraukęs. Tur
būt, Brooklyno Dėdė norėtų, 
kad žmonės į nieką netikinti, 
užlaikytų bent kokį religijinį 
tikėjimą?

Ar turi žmonija kokią nau
dą iš tų karštų socijalistų, 
kurie bėgioja uždusę, šaukia, 
rėkia, keikia šį surėdymą, 
reikalauja moterims teisių, 
tečiaus apie savo šeimyną 
netik ką nesirūpina, bet da 
jų moteris yra didžiausia 
vergė. Namie nešvarumas, 
nėra jokio mandagumo. Di
džiuma socijalistų pripažįsta 
“vidutinišką” alkoholinių gė
rimų vartojimą. Gal būt, B. 
Dėdė pasakys, kad čia kapi
talizmas kaltas, bet ar soci- 
jalizmui įvykus, nereikės 
stubų bei vaikų apvalyti? Ar 
socijalizmas atims svaiginan
čius gėrimus? Todėl kokia 
gi laime įtikėti šventai soci-

Chicagos chronika.
13 kovo VIII Rajonas LSS. 

parengė vakarą paminėjimui 
30 metų sukaktuvių nuo mir
ties viso pasaulio darbininkų 
draugo, socijalizmo tėvo, 
Karoliaus Markso. Drg. St. 
Strazdas, kalbėjo temoje— 
“Markso gyvenimas”. Kal- 
bė o trumpai, bet apgailėti
na, kad svarbesnio Markso 
gyvenime veikimo, ypač 
“Tarptautinėj”, visai nepami
nėjo.

Drg. G.Petraitis skaitė re
feratą, temoj—“Markso te
orija”. Referatas trumpas, 
bet gerai apdirbtas. Drg. 
Uktveris, akompanuojant 
Dunduliūtei ant piano, dai
navo (solo) “Laivinė”.

Deklamavo Norvaišiūtė 
Galinskaite.

* _Tarp šiaur-vakarinės mies
to dalies lietuvių yra gimęs 
noras statyti svetainę. Dėl 
pasekmingesnio užmanymo 
įvykdymo, bandoma tverti 
kooperaciją. 16 kovo drg. 
Kvederas kalbėjo apie nau
dingumą minėto sumanymo, 
ragindamas sparčiai veikti 
įvykdymui užmanyto tikslo. 
Publikos buvo 
atsilankiusiejie, 
tam prijautė,

Užmanymas 
pastatymas lietuviškos tau
tiškos svetainės, juk tai bū
tų mūsų milžiniškas žingsnis 
kultūros dirvoj. Apie pasek
mes šio užmanymo pranešiu 
vėliaus.

Pas mus neįvyksta nei vie
nas darbininkiškas susirinki
mas, kuriame nebūtų renka
mos aukos streikuojantiems 
rūbsiuviams. Surenkama de
šimtims ir daugiau dol. Au
kų rinkimu rūpinasi pas mus 
vien tik socijalistai.

Mickevičius.
Kenosha, Wis.

Čia apsilankė “Birutės” a- 
gentas ir su juomi “Lietu
vos” redaktorius. Šv. Petro 
salėj buvo laikoma prakalbos. 
“Birutės” atstovas pasakojo 
apie Prūsų valdžios žiauru
mą. Nurodė, kaip Prūsų 
valdžia apšaukė bepročiu 

. d-rą Bruožį, kaip “Tilžės 
• Keleivis” iš valdžios gaunąs

M* *

ir

nedaug, bet
matomai,

pagirtinas:

10 tūkstančių markių subsi
dijos. Toliaus kalbėjo, abel- 
nai apie Prūsų Lietuvos pa
dėjimą.

Antras kalbėjo p. Balutis, 
“Lietuvos” redaktorius. Kai- ] 
bėjo apie lietuvių reikalus, 
kvietė prie vienybės. Sako: : 
“pasibarkim, pasipeškim per 1 
laikraščius, bet kada bus bė- < 
da, eikime visi išvien”. Pa
vyzdžiu nurodė žydus, kurie 
taip linkę prie vienybės.

Prakalbos žmonėms pati- : 
kusios. J. B.

Milwaukee, Wis.
Kovo 16 d. liet. soc. sky

rius surengė prakalbas. Tu
rėjo kalbėti St. Strazdas, bet 
neatvyko. Jo vietoj kalbėjo 
S. Dargužis ant temos: “ar
dymas šio surėdymo ir buda- 
vojimas naujo”. Kalbėjo ge
rai ir nuosekliai. Antroji S. 
Dargužio tema buvo: moterų 
klausimas. Kalbėta dar ang- 
iškai apie Milwaukees teisė

jų rinkimus. Toliaus sekė 
dainos, deklamacijos ir mo
nologas “Prostitutė”. Su
rinkta $2.31 streikuojantiems 
siuvėjams.

Linkiu dažniau rengti pa
našias prakalbas.

J. Saturnas.
Paterson, N.J.

Man išlipant iš karo, pa
mačiau, kaip policistas kirto 
merginai lazda per pečius. 
Mergina sušuko -suvaitojo ir 
krito ant šaligatvio. Aš 
tuom laiku pribėgęs, norėjau 
prikelti nelaimingą merginą; 
nespėjau paimti už rankos, 
kaip išgirdau riebų citizeną 
besakant: “what do you to 
care those rebels”.

Tuom laiku policistas pa
šaukė vežimą ir nuvežė krau
jais apsiliejusią merginą!

Tai vaizdelis iš dabartinio 
Patersono streiko. *

V. Borisas.
Des Moines, la.

LSS. 160 kp. buvo paren
gus prakalbas. Bet kada pri
sirinko žmonių—tai nebuvo 
galima įeiti į svetainę, durįs 
buvo užrakintos. Žmonės 
likosi labai neužganėdinti.

Ištiesų, čia jau kaltė pačių 
socijalistų. Reikia didesnio 
susitvarkymo.

Dukterių Dėdė.

Racine, Wis. i
Darbai gerai eina, sveti- i 

mam nesunku darbas gauti. 1 
Pas mus išdirbama žemdir
bystės mašinos ir automobi
liai. Lietuvių yra apie 1000. , 
Apšvietimas stovi visai že
mai, išskiriant mažą būrelį. 
Turime skyrių lietuvių ‘"so
cialist party” ir TMD. kuo
pelę. Abidvi kuopos gerai 
laikosi. 9 d. kovo sutverta 
nauja pašelpinė laisva drau
gija po vardu “Lietuvos Sū
nų”. Pristojo diktas lietu
vių būrelis. Bažnyčios ir ku
nigo nėra. Nors parapijonų 
yra, bet jų mažas skaitlius.

Grinorius.
Worcester, Mass.

10 d. kovo buvo susirinki
mas Ukėsų kliubo. Įnešimas 
surengti prakalbas atmestas. 
Kiti šaukė: “nors ausis užsi- 
kišk, tiek daug tų prakal
bų”.

Pirmininkui užsiminus, 
kad paaukautų Bostono siu
vėjams, tūlas J. G-as pradė
jo šaukti, kad nereikia ir 
tuomi amžinai susitepė savo 
vardą. Kliubiečių buvo 50, 
o visi jie suaukavo 80 c. Ar
gi to nelemto žmogaus pak
lausė? Kliubelis.

Monessen, Pa.
Su darbais nėra blogai, 

pradeda eiti geryn, bet iš ki
tur pribuvusiam darbas sun
ku gauti. Po atvažiavimui 
Ettoro ir Giovannitti, žmo
nės pradeda rašyties į uniją, 
jau prisirašė kokie 300. Jau 
šeši darbininkai tapo pra
šalinti iš darbo dėlei unijos 
reikalų.

Tarp lietuvių yra tamsių, 
ale ne visi, kaip buvo rašyta 
vienoj “Kovos” korespon
dencijoj .

Lietuvių randasi 25 šeimy
nos ir tiek pat pavienių. Par
eina: lOegz. “Kovos”, 4egz. 
“Kel.”, 3 “Laisvės” ir dau
giau. Taigi lietuviai nėra 
toki jau tamsus, kaip “Ko
vos” korespondentui rodėsi.

Čia randasi LSS. kuopa ir 
yra keli tikrai energiški drau
gai. Tiesa, gaila, kad nėra 

i inteligentų, kurie pamokin
tų, bet dėl to męs nepriva
lom nuliūsti. Juk V. Kudir-

Prie draugijos galės prigu
lėti, kaip vyrai, taip ir mote
ris. Laikui bėgant, draugi
ja, beabejo, sustiprės.

Bedievis.
Milwaukee, Wis.

Čia randasi 3 pašelpinės 
draugijos, šv. Jurgio parapi
ja ir SDP. liet, skyrius. Pa
rapija daug ką nori daryti 
dėl aptamsinimo žmonių, bet 
daug nepadaro turėdama 30 
narių (išviso 300 lietuvių) 
kunigo dar negali užlaikyti.

SDP. skyrius smarkiai dir
ba, rengia spektaklius, pra
kalbas ir tt. Nuo paskuti
nio perstatymo atliko $59.35. 
Nutarta įkurt knygyną ir pa
skirta $10.oo pirkti Šerą 
“The Milwaukee Leader”. 
Paskutiniam susirinkime pa
aukauta $5.oo streikieriams.

J. šeškevičia.
Nuo red. Aukautojų var

dai bus viename iš artymiau- 
sių “Laisvės”, NN.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo sena adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

Redakcijos atsakymai.
A. Smilley (Clevelande). Ką 

pliauškia toksai p. Alaburda 
—tai kasdieniniai panašių po
nų poteriai. 1 ‘Laisvei”, “Ko
vai” ir “Keleiviui” tai neuž
kenkia, nes tų laikraščių da
vatkos neskaito.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

ka pasakė: “Kol dega krūti
nėj šventa ugnis toji, ką 
duoda tiek vieko—o dirbk, 
idant neitų ugnis ta ant nie
ko!”. Taigi, nesibijokime, 
jeigu kiti mus pramins be
dieviais, bet darbuokimės.

Jaunas Socijalistas.
Springfield, III.

10 d. kovo vienos lietuvių 
stubos kas tai pabaladojo 
duris. Moteriškė atidarė du
ris ir pamatė poną su knyge
le ir paišeliu. Jisai pasisa
kė esąs miesto daktaras ir 
norįs pamatyti jos kūdikius. 
Moteriškė įtikėjo. Apžiūrė
jęs kūdikius, paklausė apie 
pačios sveikatą. Pasisakė ne
sveikuojanti. “Daktaras” 
tuojaus pradėjo grabalioti, 
pagalios nusitempė į kitą 
kambarį ir parbloškė ant lo
vos. Tuomet moteris pradė
jo nesavu balsu rėkti, maži 
vaikučiai “turavoti” ir šun
daktaris spruko pro duris.

Tai kokių dar esama žmo
nių lengvatikių.

Herrin, III.
13 d. kovo, ant keturių iš 

ryto, rado traukinio suvaži
nėtą J. Zdanavičių. Ėjęs po 
12 vai. girtas namo, bet ne- 
daėjo ir parpuolė ant relių. 
Jam nuvažiuotos kojos. Iš ry
to rado dar pusgyvį. Tėmy- 
kite girtuokliai! Rasit, ne
vieną jųsų laukia panašus 
likimas. Jonas Lenkutis.

Middleboro, Mass.
Du vaikinai atliko labai 

gražų darbą. Surinko aukų 
streikieriams $27.35. Aukos 
bus pagarsintos “Keleivyj”. 
Labai gražu! Katalikas.

Paj ieškojimai.
Pajieškau savo giminaičio Antano De

gučio, Suvalkų gub., Mariampoles pav., 
<aimo Damboro Buda. Taipgi pajieš
kau Vincento Didvalio, Utelinkos kai
mo, 15 metų Amerikoj, tik nežinau, kur 
gyvena. Turiu labai svarbų reikalą, to
dėl malonės atsišaukti.

P. Šilanskas, (23
114 Race st., Holyoke, Mass

Pajieškau Povylo Baniulio, Stumbriš- 
kių vai., gyvena Bostone, Mass., dirba 
pijanšapėj. Praneškit, o būsiu labai dė
kingas. (24

T. Sarapas,
51 Glenwood Ave., Hyde Park, Mass.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų tai pinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniukus paiieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

“Liaudies Dainos”:
Dainų rinkinyje telpa ge

riausių mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitų. 
Dainų rinkinin įeina ir revo-j 
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip-pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

“LAISVE“
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Akušerka i5

s 
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F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

'0

0

g SO. BOSTON, MASS. §

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys nas mus ant metų 

“Laisvę” “Keleivį6, “Kovą” arba ki
tokius laikraščius,prisiųsdami $2.00,tam 
duosim knygų $1.00 vertes. Siųsdami pi
nigus, pažymekit kokių knygų norit: 
dvasiškų ar svietiškų. Adresas:

A. Mizara
127 G st.. So. Boston. Mass.

LSS. 22 kuopa paskyrė 
kiekvieną trečią pėtnyčią 
mėnesio dėl abelno lavinimo
si, t. y. dėl diskusijų, paskai
tų ir tt. Atsibus Mikalajū
no svetainėj, S. Leavitt St. 
ir 23-čio pi. Pradžia visuo
met 8 vai. vakare. Įžanga 
veltui. K. K.

Fitchburg, Mass.
Čia susitvėrė pašelpinė lai

sva draugija, po vardu “Lie
tuvos . Jaunuomenė”, 
rašė tik 9 nariai. Kiti 
josi vėliaus prisirašyt.

S

ANT. AŠMIANSKAS

Su The James Ellis Co.
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų Štorų-brenčių) 

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau ant
ras metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR
NITURE Co. Todėl širdin
gai dekavoju visiems pas 
mus atsilankiusiems už Jūsų 
parėmimą. Pas visus savo 
Kostumerius įgijau pagodo- 
nę ir užsitikėjimą, užtai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamos geriau- 
sį ta vorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandų (tor- 
ničių) ir pigios randos, męs 

I galime parduoti už tokias že
mas kainas, ko kiti visai ne
gali padaryti. Širdingai 
kviečiame visus atsilankyti 
ir persitikrinti, kaip pigiau
siai galite nusipirkti reikalin
giausius rakandus. Sykį at
silankę, ateisite visada, nes 
nerasite geresnės pirkimo 
vietos visam Bostone.

Ar nori pirkt Šipkartę?
(O

§ 
R>

Prisi- 
žadė-

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

; SO. BOSTON. MASS.
' Valandos:
1 Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia Cambridge’iaus L.S.S. 71 kp. 

Atsibus subatoje, 29 kovo(March),1918, 
svetainėje St. George Hali, 4 Central 
sq., Cambridge, Mass. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Įžanga vyrams 35c., mote
rims 15c. Bus lekiojanti krasa ir kitoki 
pamarginimai.

Visus užkviečia KOMITETAS.

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.
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SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Lenkškų Vastų

ua

Naujas Gyvenimas

M. MIZARA

Steltas

VIETINES ŽINIOS
Bostono majoras Fitzgerald 

ragina gyventojus užlaikyti 
miestą švariai. Nemesti po- 
piery ir visokiy išmety ant 
gatvių ir išvalyti yardus ir 
visokias užkampes. Jei kiek
vienas prisidės prie užlaiky
mo švarumo, tai majoras sa
ko, kad Bostonas bus švariau
sias miestas pasaulyj.

Nuo praeitos subatos ryto 
iki nedėlios rytui, t. y. laike 
24 valandų, ant Hanover 
St., Bostone, liko suareš
tuota 116 girtuokliu. Tai 
pirmas toks atsitikimas, kaip 
stovi Bostonas. Mat dauge
lis darbininku, dirbančiu miš
kuose, parvažiavo į Bostoną 
“pašumyt” ant šventu Vely
kų.

Nedėlioj atsibuvo Socija- 
listy svetainėj koncertas. 
Michelsonas trumpai pakal
bėjo apie Velykas. Po tam 
sekė čiela eilė visokiu mono
logu ir “spyčiy”. Abelnas 
vakaro įspūdis būtu buvęs 
labai geras, jei rengėjai bū
tu išvengę keletą šlamštu... 
Socijalistu kuopa turėtu at
kreipi domą, kad ateityj ne
pasirodytu “artistai” su sa
vo nešvariais “monologais”.

Verta pagirti tik Janule- 
vičiūtė ir Grušas, kurie tik
rai suteikė smagu užsiganė- 
dinimą. Žmonių prisirinko 
veik pilna svetainė.

Bedalis.

Nauja pasažierų linija 
atsiveria tarpe Bostono ir 
Hamburgo. Puikus Bostono 
padėjimas, ypatingai gera 
stacija uosto labai kelia Bos
toną iš komerciško atžvilgio. 
Todėl mūšy Kompanija nu
tarė įtaisyti nuolatinį susi- 
nešimą tarpe Hamburgo ir 
Bostono, kas, beabejonės, 
dar daugiau pakels Bostoną 
ir padarys didelį palengvini
mą keliaujančiai į čia publi
kai.

Tarpe Hamburgo ir Bosto
no susinešimą palaikys grei
tieji laivai “Cincinnattr ir 
“Cleveland”, kuriu kiekvie
nas talpina 17.000 tony.

Tie laivai pagal savo didu
mą ir apsaugojimo būdą, 
primena ant viso pasaulio ži
nomus mūšy 9idlaivius “Kai- 
serin Auguste Viktoria” ir 
“Amerika”, kurie plaukioja 
tarpe Hamburgo ir New Yor- 
ko.

Apsaugojime keleiviu vis
kas permatoma, pradedant 
nuo gelbėjimosi vaiteliu, bai
giant apsaugojimo nuo ug
nies. Savo greitumu minėti 
didlaiviai nesiskiria nuo grei
čiausiu laivu.

Laivakortės geriausia pirk
ti pas George J. Bartašiu, 
261 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Rengia LSS. 162 kuopa 
Suhatoj, 29 kovo, 1913 m. 
Dahlgren svet., kampas E. 
ir Silver gatviy, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bus sulošta dvi labai juo
kingos komedijos: “Paga
vo” ir “Kunigo Gramulos 
raštinyčioj”. Tokios juokin
gos komedijos da nėra loštos 
Bostone, todėl reikėty vi
siems atsilankyti ir gerai pa
sijuokti.

Po teatro bus šokiai ir le
kiojanti krasa su dovanomis.

Įžanga vyrui 35 c., mote
riai 25 c.

Širdingai kviečia
Komitetas.

Atsišaukit.
Radau bankos knygutę ir pinigy $3.00 

konverte. Bene bus pametęs lietuvis, 
nes pavardė Jokūbas Willems. Knygu
tėj pažymėta suma yra $1,390.85, randa
si banke, -Rochester, N. Y. Pametėjas 
turi pasakyt bankos vardą. Atsišaukit 
pas: Martin Valiulis
21 Thomas Park So. Boston, Mass.

Telefonas 168-J

Geriausia visiems pirkti 
šipkortes pas P. Bartkevičią, 
nes labai gerai pasažierai at
važiuoja ir išvažiuoja. Už vi
są kelionę atvažiuoti ima 
$45.oo, o išvažiuoti tik $35.oo 
Taipgi jis greitai ir pinigus 
išsiunčia į Lietuvą. Daro 
viską teisingai. Reikale 
kreipkitės pas:

Agentą P. Bartkevičią, 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

UFIIČ A I IMU A Q RIItlFRI^į lenkas ar lietuvis, kuris gerai su- ii vl/ViJ DU Vx1ILI\1m pranta bučernės biznį ir išsilavinęs 
darbe. Gera mokestis atsakančiam' vyrui. Darbas ant vislios. Norėdami pla- 
tesniy žirny, kreipkitės šiuo antrašu: ENDICOTT MEAT MARKEI', 15 Cause
way St., arti North Station, Boston, Mass.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia So. Bostono Jaunuomenės Rate
lis. Pirmi šokiai atsibus 29 Kovo (March) 
1913 m., pirmą subatą po Velykų'ir bus 
laikomi kas subatpakaris Knight of 
Honor Svetainėje, 730 Washington St., 
Boston, Mass. Pradžia šokiy 7:30 vai. 
vakare.

Cambridge’iaus lietuviai, 
skaitykit!

METINIS BALIUS! Draugystė Šv. 
Jono Krikštytojau?, Cambridge, Mass., 
parengia labai gražy baliy Subatoje, 
19 Hžilžincdžio (April), 1913 m., 
svetainėje Odd Fellows, 536 Massachu
setts Ave., Cambridge, Mass. Prasi
dės 2 vai. po piety ir trauksis iki ryto. 
Bus labai gražus pasilinksminimas, nes 
yra prirengta toky dalyky, kurie iki šiol 
ant baliy niekados nebūdavo. Meldžia
me lietuvius ir lietuves atsilankyti. Su 
pagarba Komitetas.

Koncertas Brightone.
L.S.S.A. 67 kp. parengė koncertą Ne

dėlioję 30 Kovo (March) 1913 m., Roddy 
Hall svetainėje,58 Market St..Brighton, 
Mass.; prasidės 6:30 vai. vakare. Įžan
ga dykai. Šitas koncertas yra rengia
mas streikuojančių kriaučių naudai.

Dainuos Cambridge’iaus “Laisvės” 
Choras, kalbės Džan Bamb, Ridzikas ir 
kiti. Kviečia atsilankyti Komitetas.

Brightoniečiai, tėmykit!
Linksmi šokiai, rengia Brightono šv. 

Jurgio Draugyste, atsibus petničioj 18 
Balandžio (April), 1913, Svetainėje 
Roddy Hall 58 Market St., Brighton, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauk
sis iki 2 vai. ryto. Bus ir lekiojanti kra- 
sa su dovanomis. Įžanga vyrui su mote- 
re 50c., Vyrui 35c., Merginai 25 centai. 
Širdingai kviečia KOMITETAS.

Atydai LynniečiŲ!
W. Lynno Lietuvių Okėsy Kliubas 

pąrengė linksmą baliy 29 Kovo (March), 
1913, savoje svetainėje ant Camden St. 
W. Lynn Mass. Draugai lietuviai! Męs 
W* Lynno Okėsy Kliubas kviečiame jus 
atsilankyt ant mus parengto baliaus. 
Šitas balius yra nepaprastas, nes męs jį 
surengėm atidarydami savo naują sve
tainę, kurią pasistatėm padėdami daug 
triūso. Taigi, gerbiamieji viengenčiai, 
ateikite pežiurėti, kokią męs puikią sve
tainę pasistatėm, o tas pamatymas gal 
ir jums, draugai, priduos energijos dėl 
tokio darbo. Taigi, draugai, ateikite ne 
ant baliaus, bet pažiūrėti musy triūso 
vaisiaus.

Kviečia L. U. KOMITETAS.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir'daugybė Monology, Di
alogu ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Ktiintt c. 
Reikalaukit:

“LAISVĖ”
2 42 VV. Broadway,

So. Boston, Mass.

95 akry farma, Worcesterio pav. 
Mass. vals., apie dvi mylios iki 
geležinkelio stoties Williamsville, 
4 mylios iki Barry, 4 mylios iki 
Templeton, 8 mylios iki Gardner, 
Mass. 40 akry dirbamos žemes ir 
pievos, 55 akrai miško, apie 500 
pušiy, geras materijolas del bu- 
davojimo, keli kaštonai, aržuolai, 
klevai ir kiti medžiai, 40 obeliy, 
18 grūšiy; 6 kambariy namas, klo
jimas 20x30, kūte 40x50, pastoge 
del malky 20x35; su šia farma 
parsiduoda visas namo forničius, 
6 karvės, 3 teliukai vieno meto 
senumo ir 3 teliukai 6 mėnesių se
numo, 1 arklys, 3 kiaulės, 15 viš- 
ty; 20 bušeliy bulviy ir kitokį dar- 
žy javai, 35 bušeliai avižy, 15 to
ny šieno dėl užlaikymo 8 karvių 
per čielus metus, 8 akrai rugiy, ‘2 
vežimai, 3 plūgai, akėčios, 1 šie
nui pjuti mašina.

Prekė $3500 dolerių. Savinin
kas turi neatbūtinai parduoti iki 
1-mai gegužės, todėl jei nori pirk
ti EARMĄ PIGIAI, tai kuogrei- 
čiausia atsišauk pas

Lithuanian Agency
315 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Telefanas, So. Boston 605

A. IVASZKEVICZ, Mgr.

LIETLVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis męs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofriso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Tephleone Richmond 1O67-R.

bet lipk vienais

■0 \ -rfl ■o* rj 
r

(j Telefonas Richmond 22126
jį „ 2787-J

g Dr. David W. Rosen 
S 321 Hanover Street

BOSTON, MASS.
§ Mano ofise galite susikalbėti vi- 
5 sose kalbose.
9 VALANDOS: Nuo 8 iki 10 va), ryte

Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

TELESKOPAI ir STĘREOSKOPA1.
Kas tai yra 

Teleskopai ir 
Stereoskopai?

Teleskopas, 
tai yra prietai
są su padidinan
čiais stiklais, 
kaip matote ant 
virš padėto pa
veikslėlio, per 
kurio stiklus, 
kad žiūri ant 
mąžo abrozėlio, 
tai abrozėlis žy
miai pasididina 
ir jame atsi- 
skirsto ypata 
nuo ypatos, 
trioba nuo trio- 
bos, medis nuo 
medžio ir jau 
tada matai ne 
abrozėlį, bet

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas. Stereoskopai yra 
tai paveikslėliai arba abrozėliai, kurie dedasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokiy svietišku apie 100 ryšių. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokly 
paveiksly reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokiy svietišky. Adresųokit:

K. J. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

AKIS 
ap ž iū 

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

AklQ Specijalistas

399 a Broadway boston
arti E Street

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesniy miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
Athol, Mass.

miLAPrLPHJA j
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakai* tęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PI1. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas 
.kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti:

® UŽŠVIS SAULELE
Į MUSŲ LANGELĮ!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas Nekarštas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvyn, o t:i užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudeii 
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllurį's-sukumpį's, o per galybg augS- 
čiausio mokslo Ir tikras liekarstas, pasilikau sveilcas, stiprus vyras, dokavojantis tik l’hiladel- 
phios M. Klinikų). Su guodono M. P. Sakalauskas, 8231 Emerald Ave., Chicago 111.

Mrs. Petronėlė Bnkiitėnė. 125 2nd st. Somerville, N. .T. Teipat dekavoja už Išgydymų, nes 
pirmiau Jų gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagellietl, o vienok Pliiladelphi- 
Jos M. Clinlkas, atsakančiai į trumpų laikų, moterišką: padare, sveika nuo labai dideles ir npse- 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Clieslutit st. Trenton, N.J. Nemažiau yradekin- 
gas už išgelbėjimų jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavitno. Lygiai labai dekavoja Mr. J. Rusiks, 333 15t.h av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karascvičiu63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Muss. Mr. Jos. 
Jurevičc, 117 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime Į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pamtlčlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu* 
viškal. nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškų; kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikus ir kilmingus aut visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu speciališkai profesionališkas daktaras Klinlko pripažins, jog guli būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagalbų; be peilio be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųmirlų, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimu, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos; teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
giino, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ilgų. Teipat moteriškų li
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tilt varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik udresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 išryto iki 4 po p. 
Nedėlioj nuo 10 iki 3, o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

Teipat reikalauk nuo Klinlko knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.

Ką-lik išėjo iš po spaudos Anarchistų leidžiama Knyga, 

Tikroji Draugija ir Dirbtine 
Išdėjinias priežasčių netikunio dabartines draugijos su isto
rine peržvalga dirbtines draugijos pragaištingumo ir nuro
dymais į tai, kuomi Tikroji Draugija privalo būti. Tikra 
pagelba tiems, kurie jieško išėjimo iš dabartines draugijos 
nelenitinnų. Parašė J. Laukis, pusi. 42. Kaina tiktai 1Oc.

Taipgi galima gauti pas mums Anarchistų literatūros 
lietuvių ir rusų kalbomis, ir k.k. Norintiems susipažinti 
su Anarchizmu bei kitomis mokslo teorijomis, skaitykit

Laisvąja Žmoniją,” Kaina metams 50c. 
iš jos su tuomi apsipažinsite. Pamatymui prisiųskit vien- 
centį k rasa ženk) į. Pinigus siųskite Money Orderiu arba 
įdėkit 10c konvertan. Kreipkities šiuo antrašu:

G. KYBĄ, 3149 So. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA oi.sni.is
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gerintų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.

Jei nori sveikų gčryrny ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksoriškų daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūšy kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I D Tiiinilo 822 Washington St.
•Jei • 1 UllUia, BOSTON. MASS:

Yrą geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street

c
a3

<u 
CL

14) 
U 
a

►N

Perkant žitirek, kad butų ta marke, 
o vausl teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliukų.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.60 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Į

Lietuvi darbininke! Jei tau yra bran
gus ir mielas tavo ir tavo šeimynos gyve
nimas, tai eik ant farmos ir gyvenk. Ne
lauk gerovės iš tos surūkusios dirbtuvės, 
kurioj tu dirbdamas naikini savo sveikatą. 
Pasižiūrėk į kitus lietuvius, gyvenančius 
ant farmų Maine riba Conn, valstijose. 
Kokį gražy gyvenimą jie turi. Jie pra
dėjo tik su keliais doleriais, o šiandien jau 
tūkstančius verti.

Jei tik patinka tau farmos gyvenimas, 
tai ateik pas mane pasikalbėti, o aš tau 
nurodysiu prieinamą vietą. Jei pats ne
gali atsilankyt, tai rašyk, o aš atvažiuosiu 
arba per laišką suteiksiu visas reikalingas 
žinias.

Visada įdek už 2 c. štampą del atsakymo.

242 Broadway, So. Boston, Mass

Fe ei i nė Better Already
Oa i D n rrti 1 <7 *1*

Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepv Balsamas - 
Antylakson dėl Vaiky - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliįi 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - - -
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - - :
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudeiimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - - . .
Kraujo Valytojas ... 
Nervy Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus • ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksthi Vaistas (mažesnė) 
nkstufVaistas} (didesnė) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
Fiardavimo, kad mūšy tautiečiai reika- 
audami, galėtu pas sftvo štorniką nusi

pirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite Šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c. 
50c. 
25c
15c*

$1.2 
50 c 
10c
35 c 
25c 
25c.
25c.
50c.
35c. 

$2.00 
$1.00

$1.25

25c. 
25c. 
25c. 
50c.
15c.
25c. 

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

ThanlvYou!
Mielai aš pa

klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje.
Sergėkis nuo įiamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York
Richter io Congo l’il!6s yra geros nuo viduriu sukietėjimo- 25c. ir 50c.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili.nubieginia sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išinietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namtise privatiškai, slapta ir labai pygjai. " e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Frftb Avenue, Citavę:

Godotinas Tamista: Papai Tamlstos prižadiejma, aB norlečjau 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėnajusu knyga del vyra.

Vąrdaa

Adresas:




